
Wrocław, 27 marca 2020 r. 

 

 

 

          PO-061-79/20 

 

Pani 

Kinga Dagmara Siadlak 

e-mail: stowarzyszenie@defensorius.pl  

 
 

  
Szanowna Pani  

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 marca 2020 

roku o wskazanie:  

1. Czy i jakie zostały przedsięwzięte środki i zarządzenia przez Prezesa Sądu mające                

na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pracownikom Sądu                            

i Sędziom, a przede wszystkim uczestnikom postępowań sądowych. 

2. Czy zostały zastosowane procedury weryfikujące pochodzenie świadków/innych stron 

pod kątem możliwości rozpowszechniana wirusa.  

3. Czy zostały pracownikom/sędziom/uczestnikom postępowań zapewnione środki 

ochrony bezpośredniej - rękawiczki i maseczki ochronne - inne, a jeśli tak, to jakie. 

4. Czy wejścia do Sądu i wyjścia z Sądu podlegają ewidencjonowaniu. 

5. Czy budynek sądu jest odkażany, jakimi preparatami, z jaka częstotliwością, w jaki 

sposób. 

6. Czy pracownicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki, maseczki ochronne, odzież 

ochronną. 

7. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób, monitorowane jest stosowanie ww. środków ochrony.  

8. Jeśli nie zostali zaopatrzeni w ww. środki ochrony to czy, a jeśli tak to kiedy to nastąpi.  

9. Czy czynna jest czytelnia akt, a jeśli tak to w jaki sposób została zorganizowana ochrona 

i środki bezpieczeństwa/higieny w tym miejscu. 
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10. Czy zostały wyznaczone konkretne sale i pomieszczenia w celu wykonywania 

czynności z udziałem wszystkich uczestników postępowania. 

11. Czy wyznaczono sale spełniające kryteria zachowania bezpiecznej odległości 

wszystkich uczestników postępowania. 

12. Gdzie i w jakich miejscach rozmieszczone są pojemniki do dezynfekcji.  

13. Czy prowadzony jest pomiar temperatury ciała pracowników sądów, Sędziów i osób 

wchodzących do sądu. 

14. Czy wstęp do sądu został ograniczony do kręgu osób, które zostały wezwane do sądu 

lub mają prawo wziąć udział w konkretnej czynności.  

informuję, że w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu ograniczone zostało funkcjonowanie 

jednostki oraz bezpośrednie kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum. Zalecone 

zostały kontakty telefoniczne i elektroniczne. Wdrożono procedury postępowania z osobą 

przebywającą w sądzie, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem. 

Wprowadzono we wszystkich możliwych przypadkach pracę zdalną i rotacyjną oraz  

24-godzinną kwarantannę dla korespondencji zewnętrznej docierającej do Sądu, poza 

sprawami pilnymi. Przeprowadzone zostały działania edukacyjno - informacyjne dotyczące 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. Podjęte zostały także działania 

zapobiegawcze poprzez wyposażenie pomieszczeń oraz pracowników w środki 

dezynfekujące, odkażające, higieniczne, rękawiczki oraz maseczki. Trzy razy dziennie 

odkażane są klamki, poręcze, przyciski w windach, włączniki. W tym celu używane są 

specjalistyczne środki antybakteryjne, antywirusowe. Pojemniki z żelami 

dezynfekującymi znajdują się przy wejściach do budynków jak również w toaletach. 

Nadto, informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego   

we Wrocławiu pod adresem: 

https://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/aktualnosci_i_ogloszenia/wazny_komunikat_kor

onawirus  

odnajdzie Pani informacje dotyczące przyjmowania w Sądzie interesantów oraz możliwości 

skorzystania z pomieszczeń Biura Obsługi Interesantów.  

Jednocześnie w załączeniu do odpowiedzi przesyłam zarządzenie nr 0212-6/20 Prezesa 

Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia                 

25 marca 2020 r. w którym wskazana została procedura dotycząca postępowania z osobami 

wchodzącym na teren sądu lub przebywającym na jego terenie z objawami wskazującymi               

https://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/aktualnosci_i_ogloszenia/wazny_komunikat_koronawirus
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na możliwość zarażenia koronawirusem, z których oświadczeń wynika, że w ciągu ostatnich 

14 dni miały kontakt z osobą zakażoną lub przebywały w strefach zagrożonych. 

Z poważaniem 

Prezes Sądu Apelacyjnego 

we Wrocławiu 

Jacek Saramaga 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zał:  

1. Zarządzenie nr 0212-6/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu 

Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia procedury 

postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem w Sądzie 

Apelacyjnym we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

 

 

wykonała: Grażyna Socha Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
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